VOOR JOUW KLAS

Live
vanuit
onze
kantoren
in jouw
school
Met genoegen stellen wij vast dat er hoe langer hoe meer vraag is naar
onze tussenkomst in scholen, culturele centra en dergelijke.
Vanaf begin 2020 tot aan de lockdown werden wij meer dan 30 keer gevraagd in scholen, goed voor zo'n slordige 1.000 geïnteresseerden
(hoofdzakelijk leerlingen uit het secundair onderwijs).
De pandemie heeft ons laten inzien dat we meer kunnen inzetten op
technologie. Om die reden zullen wij voortaan de voorkeur geven aan
videoconferenties.

Nr 36/37 - SEPTEMBER 2020

27

schoolomgeving (bijvoorbeeld het negationisme of
het antisemitisme). Kennis is de eerste stap naar tolerantie!
Voor wie is een conferentie van toepassing?
Gezien de complexiteit van de materie geven wij een
voorkeur aan de derde graad - ongeacht de onderwijsvorm - van het S.O. Als Studie- en Documentatiecentrum ligt onze nadruk allereerst op de kennis die wij
kunnen overdragen, dit evenwel op een verantwoorde, pedagogische manier.
Na overleg kan een conferentie georganiseerd worden voor leerlingen van de tweede graad.

© Stichting Auschwitz

Waarom als leerkracht(e) een spreker vragen?
Leerkrachten waren en zijn nog steeds de drijvende
krachten van het onderwijs! De leerkracht(e) moet
een ware duizendpoot zijn: zij/hij is manager, opvoed(st)er, vertrouwenspersoon, expert(e) enzovoort. Wij kunnen met onze speciﬁeke wetenschappelijk expertise de leerkracht(e) op inhoudelijk vlak steun
bieden. Tevens is het voor de leerlingen, als voor de
leerkracht(e), altijd interessant om een andere persoon te horen.
Soms komt de vraag van leerkrachten om hen te hulp
te schieten bij eventuele moeilijke onderwerpen die
kunnen uitdraaien op twistpunten binnen de klas- of

Aanbod aan conferenties
Van het antijudaïsme naar het antisemitisme
De nazi's hebben hun haat jegens de Joden niet uitgevonden; zij volgen een eeuwenlange
haatevolutie.
Bevrijding van Auschwitz
27 januari is de datum waarop de bevrijding van de kampen herdacht wordt. Deze datum verwijst
echter naar 1945, de bevrijding van het meest beruchte concentratiekamp en moordcentrum:
Auschwitz en Birkenau.
Concentratiekampen versus moordcentra - Een wereld van verschil
Ter voorbereiding van een studiereis naar Auschwitz, geeft deze conferentie een duidelijk verschil
weer tussen het systeem van concentratiekampen en het moordsysteem; beide systemen waren
van toepassing in Auschwitz en Birkenau.
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Auschwitz en het negationisme
Zonder een moraliserend karakter aan te nemen, focust deze conferentie zich op objectieve
manier op de onweerlegbare feiten (plannen, documenten, bekentenissen) rond de Shoah.
De Shoah in België
Tijdens deze vrij algemene conferentie traceert men chronologisch de oorlog en de Shoah in
België.
De geschiedenis van Auschwitz
Paradoxaal kent enerzijds iedereen de naam van het beruchte kamp Auschwitz en anderzijds
vergissen de meeste mensen zich wat het oord eﬀectief inhoudt en wanneer en hoe het ontstaan
is. Deze conferentie legt de nadruk op een geleidelijke evolutie.
De evolutie tot een genocide
Een genocide is een eindpunt van een lange haatperiode. Stapsgewijs wordt dit verloop uit de
doeken gedaan.
De geschiedenis van de eugenetica
Het raciale denken dat uitmondt in de moord van een minderwaardig geacht gedeelte van de
Duitse bevolking neemt vooral een hoge vlucht vanaf de 19de eeuw.
Goebbels als propagandist
De propaganda door de nazi's was een heel sterk sociaal middel om het Duitse volk te
misleiden. Het echte propagandamachine was Joseph Goebbels die heel zijn kunde gebruikte om
hun volgelingen te verblinden.
Verzet als enige overlevingskans
Het is onmiskenbaar verkeerd te denken dat de Joden zich als lammetjes naar de slachtbank
hebben laten voeren zonder te protesteren. In meerdere moordcentra vonden opstanden
plaats.
‘Aktion T4’ - het vermoorden van “levensonwaardig” leven
De eerste slachtoﬀers van de nazi's die systematisch vermoord werden, waren geesteszieken. Dit
project zal de basis worden van de genocide in het bezette Polen.
Nr 36/37 - SEPTEMBER 2020

29

Hoe verloopt zo'n (video)conferentie?
Praktische zaken die ik als leerkracht(e) of culturele organisatie moet weten:
U moet over een computer met internetverbinding beschikken, en een Skype- of Zoomaccount
hebben.
Contacteer Johan Puttemans (pedagogisch coördinator):
johan.puttemans@auschwitz.be of 02/512 79 98,
Stel een datum of een aantal data voor & welke conferentie men graag wil aanbieden aan de
groep.
Geef mee over welke groep het gaat en hoeveel personen zullen deelnemen.
De meeste conferenties nemen 2 lesuren in beslag (vragenronde inbegrepen).
Onze videoconferenties zijn gratis.
Indien een conferentie ter plaatse wordt gewenst, dan zal de verplaatsingskost gedragen worden
door de organisator.
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Indien u speciﬁeke vragen hebt:
contacteer Johan Puttemans
(johan.puttemans@auschwitz.be).
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